
13. Učí Ježiša modliť sa 
Strach o rodinu 

 
Spomínate si, že Jozefovi sa niekoľkokrát zjavil v noci anjel. Raz mu prikázal prijať 

manželku Máriu, inokedy – utekať pred Herodesom do Egypta a potom sa vrátiť. Jozef s Bohom 
nediskutoval, len vyplnil jeho príkazy.  Pán Ježiš žil v Nazarete 30 rokov, a potom začal učiť. 
Tak dlho sa pripravoval na vyplnenie svojej úlohy, čiže na ohlasovanie evanjelia a založenie 
Cirkvi. Jozef, stolár, naučil Ježiša pracovať, naučil ho práci v tejto profesii. Ale práca, hoci je 
dôležitá, nie je najdôležitejšia. Svätý Jozef pomáhal Ježišovi rásť v láske, čiže učil svojho syna, 
ako má milovať Boha Otca a ľudí. Láska k Bohu sa prejavuje i v modlitbe.  

Jozef a Mária patrili do Bohom vyvoleného národa. Boli Židmi a od dávnych čias si 
uctievali Boha, Stvoriteľa celého sveta. Pamätali, že on im zjavil svoje meno – JAHVE – a 
vyviedol ich predkov z egyptského zajatia. Židia očakávali Mesiáša, čiže toho, ktorý prinesie 
spásu všetkým ľuďom. Jozef bol zbožný človek, spravodlivý, čiže verný tradícii svojho národa. 
Snažil sa plniť zákon, ktorý dal Mojžiš Izraelitom. Chodieval do synagógy, na miesto, kde sa 
Židia modlili a počúvali Božie slovo. A určite spoločne s Máriou učil malého Ježiša modliť sa 
v súlade s tradíciou ich národa. Jedným zo židovských zvykov je modlitba tzv. talesom,  - s 
bielou šatkou s čiernymi pásikmi a na koncoch so strapcami, ktorá sa dáva na hlavu alebo na 
ramená. Svätý Jozef učil Ježiša čítať Tóru, čiže zvitok, v ktorom je napísaný Mojžišov zákon. 
Rodina z Nazareta určite dodržiavala sabat/sobotu, čiže svätý deň, počas ktorého sa nesmie 
pracovať. Jozef, ako hlava Svätej rodiny, prednášal spoločnú modlitbu, najmä počas sabatu. 
Pod jeho dohľadom Ježiš rástol v láske k Bohu,  žil v čoraz väčšej blízkosti s Bohom. Vo 
Svätom Písme, v Starom zákone, je kniha žalmov. Žalmy sú modlitby, ktoré sa modlili Židia. 
Určite sa ich modlili aj Jozef s Ježišom. Určite každý z vás počul žalmy, modlievame sa ich 
vždy počas každej svätej omše. Často im nevenujeme pozornosť a pritom sú to tak krásne 
modlitby. Je dobré naučiť sa modlitby žalmov. Vo Svätom písme ich máme až 150, sú 
zozbierané v Knihe žalmov. Samozrejme, sv. Jozef si musel postupne všimnúť, že Ježiš sa vie 
modliť lepšie ako on sám, lebo Ježiš bol predsa Božím Synom a poznal svojho Otca na 
nebesiach.  
 Pán Ježiš sa  stal učiteľom modlitby. Na prosbu svojich učeníkov nás naučil modlitbu 
“Otče náš”. Ale sv. Jozef pomohol Ježišovi naučiť sa modlitby, voviedol ho do tradície a 
zbožnosti vyvoleného národa. Sv. Jozef vo Svätom písme nehovorí ani slovo. Ale to 
neznamená, že bol nemý. Evanjelisti nezapísali ani jednu jeho vetu a ani len slovo, ktoré Jozef 
povedal. Toto mlčanie sv. Jozefa na stránkach Svätého písma má svoj význam. Učí nás, že 
dôležitejšie od rozprávania je počúvanie. S modlitbou je to rovnako. Nie je ani tak dôležité, aby 
som niečo hovoril Bohu. Dôležité je, aby som sa snažil skôr počúvať, čo Boh hovorí mne. Boh 
hovorí skrze Sväté písmo, skrze svedomie, prostredníctvom vnútorného pocitu. Aby sme mohli 
počuť hlas Boha, potrebujeme ticho. Keďže sv. Jozef nič nehovoril, neskôr bol uznaný za 
patróna kontemplácie - modlitby, v ktorej nič nehovoríme, len počúvame Pána Boha.. Stačí 
menej rozprávať, behať, zaoberať sa čímkoľvek a častejšie kľačať pred Bohom. Skúsme teraz 
niekoľko desiatok sekúnd mlčať pred Pánom Bohom v absolútnom tichu. 
 

Otázka: 

1. Ako sa volá šál (šatka), ktorú si Židia nakladajú na hlavu alebo ramená počas modlitby?  

2. Koľko žalmov je v Biblii?  

3.   Koľko slov vypovedal vo Svätom Písme sv. Jozef?  

Úlohy: 

1. Poďakuj sa rodičom za to, že ťa naučili prvú modlitbu. 

2.   Nájdi vo Svätom Písme Knihu žalmov, vyber si jeden a pomodli sa ho. 
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